
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Gerarda 
Maria Pinners 

sedert 4 januari 1980 weduwe van 

Johannes Hendrikus Koopmans 

Zij werd geboren te Tubbergen op 19 januari 
1902. Voorzien van de H. Ziekenzalving overleed 
zij te Albergen op drie december 1995. Na een 
gezongen uitvaartviering hebben we haar lichaam 
te ruste gelegd op het parochiële kerkhof op 7 
dec. d.o. v. in Albergen. 

iedereen in de familie noemde haar oma. Oma 
was een begrip. Tot op hoge leeftijd was zij sterk 
en gezond. Zij was gehecht aan zelfstandig 
wonen en leven. Zij had een goede band met haar 
kinderen en kleinkinderen. Zij zat altijd op haar 
vaste plekje voor het raam. Zij keek graag naar 
buiten, naar het verkeer en de mensen op straat. 
Ook hield zij van T.V. kijken; vooral showprogram
ma's en voetbal waren favoriet bij haar. 

Zij kon terugzien op een goed en welbesteed 
leven. Meer dan 50 jaar is ze gehuwd geweest 
met haar man. Samen zijn ze in 1928, hun !rouw
jaar, begonnen met een modezaak in Albergen. 
Naast de zorg voor winkel en huishouding had zij 
ook haar verantwoordelijkheid voor het steeds 
groter wordende gezin. Voor haar kinderen was zij 

een lieve bezorgde moeder. 
Zij had haar mening en eigen opvattingen, waar je 
niet om heen kon. Zij hield van mooi en zag er zelf 
ook altijd verzorgd uit. Naast mooie dagen, heeft 
zij ook droevige dagen gekend. Het verlies van 
een dochter, haar man en later nog twee schoon
zonen, heeft zij in stilte gedragen. Het verdriet 
maakte haar echter niet bitter. Ook toen zij de 
laatste drie jaar van haar leven niet meer voor 
zichzelf kon zorgen, schikte zij zich in haar lot. 
Ook al was dit soms voor haar moeilijk en zwaar, 
ze bleef dankbaar en tevreden. Zij klaagde nooit. 
Door haar kinderen werd ze trouw bezocht. Elke 
avond was er een bij haar en zo werd haar laatste 
wens vervuld. Liefdevol verzorgd door Riet en 
Ben, stierf zij vol overgave aan God, zacht en vre
dig in haar eigen vertrouwde huis. 

Lieve moeder en oma, bedankt voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan. Rust nu maar in de vrede, 
die God alleen kan geven en wees weer gelukkig 
bij vader. 

Wij danken u voor uw oprechte, belangstelling en . 
medeleven ondervonden tijdens de ziekte, na het 
overlijden en bij de uitvaart van onze onvergetelij
ke moeder en oma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Albergen, december 1995 
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